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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia com atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões 01 e 02. 

 

A Lebre e a Tartaruga 

Era uma vez... uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da 
tartaruga. Certa vez, a tartaruga já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a 
lebre para uma corrida. 

A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. 
Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, 

porém, firmes. Logo a lebre ultrapassou a adversária, e vendo que ganharia fácil, parou e 
resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. 

Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda 
sorridente. 

 
QUESTÃO 01 

 

A frase que melhor representa a moral desta estória é: 

 

a) Devagar se vai longe; 

b) Quem com ferro fere, com ferro será ferido; 

c) Ninguém pode contra quem pode mais; 

d) Em terra de cego quem tem um olho é Rei; 

e) Quem pode, pode. Quem não pode sacode! 

 

QUESTÃO 02 

 

Em relação ao tempo da narrativa, podemos dizer que a mesma foi narrada: 

 

a) No presente; 

b) No passado; 

c) No futuro; 

d) No futuro do imaginário; 

e) Não podemos definir o tempo em que houve a narrativa; 

 

QUESTÃO 03 

 

Qual das expressões abaixo está correta de acordo com as normas da língua portuguesa: 

 

a) Hemorragia de sangue; 

b) Entrar para dentro; 

c) Sair para fora; 

d) Subir para cima; 

e) Fazer a sobrancelha; 
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QUESTÃO 04 

 

Após o acordo ortográfico as palavras paroxítonas terminadas em ditongos EI e OI 

perderam o acento. Tomando como base esta regra, as palavras Geléia, Platéia, Bóia, 

Coréia e Assembléia: 

 

a) Continuam com seus acentos; 

b) Apenas geleia, plateia e assembleia perderam acento; 

c) Apenas assembleia perdeu o acento; 

d) Apenas Boia e assembleia perderam o acento; 

e) Todas as palavras citadas perderam o acento; 

 

QUESTÃO 05 

 

Após a reforma ortográfica é possível afirmar que: 

 

a) Não existe mais o sinal de trema, e as letras K, W e Y passaram a fazer parte do 

alfabeto brasileiro; 

b) Todas as palavras do português brasileiro perderam o acento agudo; 

c) Não existem mais palavras oxítonas; 

d) Todas as regras de acentuação gráfica mudaram; 

e) Apenas as regras de acentuação das proparoxítonas sofreram alteração; 

 

QUESTÃO 06 

 

As palavras Português, Você, Avô e cortês são acentuadas por qual motivo? 

 

a) São todas proparoxítonas; 

b) São proparoxítonas terminadas em vogais tônicas; 

c) São paroxítonas terminadas em vogais tônicas fechadas; 

d) São paroxítonas terminadas em vogais tônicas abertas; 

e) São oxítonas terminadas em vogais; 

  

QUESTÃO 07 

 

Na frase: “Martiniano sabe muito sobre Literatura” o termo em destaque se refere: 

 

a) Substantivo; 

b) Artigo; 

c) Numeral; 

d) Pronome; 

e) Advérbio; 

 

QUESTÃO 08 

 

As palavras Democracia, Mãe e Paraguai são encontros vocálicos que podem ser 

classificados respectivamente como: 
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a) Hiato, ditongo e tritongo; 

b) Ditongo, hiato e tritongo; 

c) Tritongo, hiato e ditongo; 

d) Ditongo, ditongo e hiato; 

e) Todas são ditongos; 

 

QUESTÃO 09 

 

Na frase “Aquele jogador famoso é brasileiro” as palavras destacadas podem ser 

classificadas como: 

 

a) Substantivos; 

b) Adjetivos; 

c) Sujeito; 

d) Advérbio; 

e) Interjeição; 

 

QUESTÃO 10 

 

Na frase “Martiniano nasceu na Bahia, mas é mineirense por escolha” a palavra em 

destaque pode ser classificada como: 

 

a) Adjetivo pátrio; 

b) Substantivo composto; 

c) Locução adjetiva; 

d) Verbo; 

e) Interjeição; 

 

QUESTÃO 11 

 

Leia com atenção as duas frases abaixo: 

 

I - Eu comprei o livro; 

II - Eu comprei um livro; 

 

Em relação aos artigos, podemos classificar as palavras destacadas acima em: 

 

a) Artigo definido e indefinido; 

b) Artigo indefinido e definido; 

c) Artigo definido e definido; 

d) Artigo indefinido e indefinido; 

e) Artigo indefinido e comum; 

 

QUESTÃO 12 

 

Em relação ao que chamamos de separação de sílabas, a única opção que está adequada 

segundo as normas da língua portuguesa é: 
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a) Ter-ra; vas-sou-ra; des-ci-da; ta-ga-re-la; 

b) Terr-a; vas-sou-ra; des-ci-da; ta-ga-re-la; 

c) Ter-ra; va-sso-u-ra; de-sci-da; ta-ga-re-la; 

d) Ter-ra; va-ssou-ra; des-ci-da; ta-ga-re-la; 

e) Terr-a; va-ssou-ra; des-ci-da; ta-ga-re-la; 

 

QUESTÃO 13 

 

Na frase “Onde fica a rotatória da Índia?” diz-se que temos: 

 

a) Uma frase interrogativa; 

b) Uma frase afirmativa; 

c) Uma frase negativa; 

d) Uma frase imperativa; 

e) Uma frase comum; 

 

Leia com atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões 14 e 15. 

 

ASSIM EU VEJO A VIDA 
Cora Coralina 
 
A vida tem duas faces: 
Positiva e negativa 
O passado foi duro 
mas deixou o seu legado 
Saber viver é a grande sabedoria 
Que eu possa dignificar 
Minha condição de mulher, 
Aceitar suas limitações 
E me fazer pedra de segurança 
dos valores que vão desmoronando. 
Nasci em tempos rudes 
Aceitei contradições 
lutas e pedras 
como lições de vida 
e delas me sirvo 
Aprendi a viver. 

 

QUESTÃO 14 

 

No verso “Nasci em tempos rudes”, a palavra rudes pode ser trocada sem prejuízo de 

sentido por: 

 

a) Imoral; 

b) Difíceis; 

c) Bons; 

d) Raros; 

e) De saudade; 
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QUESTÃO 15 

 

Após a leitura é possível perceber que Cora Coralina diz ter aprendido com a vida: 

 

a) Vencer as lições do dia-a-dia e aprender a viver;  

b) Reclamar das situações difíceis para poder suportá-las;  

c) Aceitar a vida como ela é e não tentar vencer; 

d) Tentar vencer a todo custo e sem humildade; 

e) Ser cada dia melhor e não lutar para vencer; 
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MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 16 

 

Maria comprou um cachorro em um pet shop por R$ 243,00, o cachorro consome 2 sacos 
de ração por mês, cada saco de ração custa R$ 42,50. Ao final de 3 meses, quanto Maria 
gastou com aquisição e manutenção do cachorro? 
 

a) 255 
b) 498 
c) 555 
d) 358 
e) 450 

 

QUESTÃO 17 

 

João é um agricultor familiar e trabalha com a produção de hortaliças, principalmente com 
alface. A cada canteiro plantado João produz 72 pés de alface. No mês de julho João 
produziu 576 pés de alface por semana. Quantos canteiros foram plantados por semana? 
 

a) 6 
b) 9 
c) 8 
d) 12 
e) 7 

 

QUESTÃO 18 

 

Joana tem uma granja de galinhas poedeiras. Sua granja produz em média 636 ovos por 
dia, cada dúzia é vendida por R$ 2,53. Quantos reais rende a produção de 14 dias? 
 

a) R$ 134,04 
b) R$ 1.877,26 
c) R$ 1.578,28 
d) R$ 1.958,36 
e) R$ 1.669,28 

 

QUESTÃO 19 

 

Sabe-se que 53% de uma distância x corresponde a 2067 m. Qual a distância x? 
 

a) 4123 m 
b) 3800 m 
c) 4120 m 
d) 3900 m 
e) 3950 m 

 

QUESTÃO 20 

 

Uma escola tem 50 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores 
ensinam matemática nessa escola? 
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a) 11  
b) 15 
c) 12 
d) 24 
e) 16 

 

QUESTÃO 21 

 

Um carro faz 9 km com 01 litro de etanol. Quantos litros de etanol serão necessários para 
uma viagem de 2700 km? 
 

a) 270 l 

b) 300 l 

c) 330 l 

d) 450 l 

e) 320 l 

 

QUESTÃO 22 

 

Sabendo que a área de um quadrado é 49 cm², qual é o comprimento de um dos lados? 
 

a) 8 cm 
b) 12 cm 
c) 7 cm 
d) 9 cm 
e) 6 cm 

 

QUESTÃO 23 

 

Marcelo comprou vinte vacas leiteiras por R$ 32.000,00. Qual valor de cada vaca? 
 

a) R$ 1.600,00 
b) R$ 1.550,00 
c) R$ 1.300,00 
d) R$ 1.700,00 
e) R$ 1.650,00 

 

QUESTÃO 24 

 

O prêmio na Mega Sena estava acumulado em 35 milhões de reais. Tivemos 7 ganhadores. 
Quantos reais cada ganhador levou como prêmio? 
 

a) 10 milhões  
b) 7 milhões 
c) 8 milhões  
d) 11 milhões  
e) 5 milhões 

 

QUESTÃO 25 

 

Um minuto tem 60 segundos. Quantos segundos tem em 3 horas e 35 minutos? 



UNIFIMES | OFICIAL DE MANUTENÇÃO - 8 - 

a) 10000 segundos 
b) 12900 segundos 
c) 11400 segundos 
d) 13200 segundos 
e) 12450 segundos 

 

QUESTÃO 26 

 

Um motorista percorreu 1600 km. O seu carro faz em média 8 km com 1 litro de etanol. 
Sabendo que o preço do etanol é de R$ 2,97. Quantos reais ele gastou com combustível 
nessa viagem? 
 

a) R$ 600,00 
b) R$ 648,22 
c) R$ 594,00 
d) R$ 580,24 
e) R$ 545,37 

 

QUESTÃO 27 

 

Flávio adquiriu uma fazenda de 152,5 hectares. Por cada hectare, Flávio pagou R$ 
30.200,00. Qual foi o valor pago na fazenda? 
 

a) R$ 4.605.500,00 
b) R$ 4.500.000,00 
c) R$ 4.350.450,00 
d) R$ 3.800.430,00 
e) R$ 4.700.380,00 

 

QUESTÃO 28 

 

Quatro caminhões transportam 200 m³ de areia. Para transportar 2600m³ de areia, quantos 
caminhões iguais a esse seriam necessários? 
 

a) 52 
b) 60 
c) 62 
d) 48 
e) 55 

 

QUESTÃO 29 

 

Maria está participando de um jogo de perguntas e respostas, e uma das cartas traz a 
seguinte pergunta: “Qual o maior divisor comum dos números 56, 84 e 210?” A alternativa 
correta para a pergunta dessa carta é: 
 

a) 10 
b) 12 
c) 14 
d) 16 
e) 32   
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QUESTÃO 30 

Em um concurso 420 candidatos fizeram a prova de matemática. Sabe-se que 
5

7
  desses 

candidatos foram desclassificadas nessa prova. Então, foram classificados: 
 

a) 300 candidatos 
b) 210 candidatos 
c) 380 candidatos 
d) 120 candidatos 
e) 70 candidatos   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 31 

 
Nas atividades de Oficial de Manutenção, utiliza-se diversos equipamentos de proteção 

individual. Dentre os itens abaixo qual não se caracteriza como equipamento de proteção 

individual? 

a) Luva. 

b) Capacete. 

c) Protetor Auricular. 

d) Bota. 

e) Escada. 
 
QUESTÃO 32 

 
Uma das principais preocupações de um Oficial de Manutenção está relacionada à 

Proteção ao Meio Ambiente. Entre as afirmações abaixo, qual está correta? 

 

a) Os resíduos de construção civil podem ser misturados aos resíduos domésticos. 

b) As sobras de tintas podem ser jogadas diretamente nos ralos e pias. 

c) Os materiais de construção civil devem ser armazenados corretamente, evitando o 

desperdício. 

d) Não é preciso planejamento para as ações de reformas na construção civil. 

e) As caixas de papelão e sacolas plásticas podem ser queimadas para redução do 

volume. 

 
QUESTÃO 33 

 
Qual equipamento abaixo possui mandril de aperto rápido? 

 

a) Serra manual. 

b) Motosserra. 

c) Esmerilhadora. 

d) Furadeira. 

e) Serra tico-tico. 

 
QUESTÃO 34 

 
O custo para construção de uma sala de aula foi orçado em R$ 1.000,00 o m2. Qual o valor 

total a ser gasto para construção de uma sala 5m x 7m? 

 

a) R$ 20.000,00 

b) R$ 25.000,00 

c) R$ 30.000,00 

d) R$ 35.000,00 

e) R$ 40.000,00 
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QUESTÃO 35 

 
A desempenadeira mais adequada para o assentamento de revestimentos cerâmicos, com 

aplicação de argamassa colante, é a:  

 

a) aço lisa. 

b) aço borda curva. 

c) madeira. 

d) plástico com espuma. 

e) aço dentada. 

 
QUESTÃO 36 

 
Dentre os vários tipos de tintas apropriadas para pinturas de áreas externas, exclui-se: 

 

a) tinta cal. 

b) tinta acrílica. 

c) tinta antimofo. 

d) tinta antipichação. 

e) tinta guache. 

 
QUESTÃO 37 

 
Existem diversos tipos e tamanhos de brocas, qual tipo é o indicado para furos no concreto? 

 

a) broca aço rápido. 

b) broca três pontas. 

c) broca de widea. 

d) broca chata. 

e) broca serpentina. 
 
QUESTÃO 38 

 
Na execução de serviços em instalações hidráulicas, utiliza-se uma ferramenta para criação 

de roscas nos tubos: 

 

a) clipadeira. 

b) tarraxa. 

c) chave inglesa. 

d) talhadeira. 

e) alicate corta tubos. 

 
QUESTÃO 39 

 
Assinale a alternativa que representa o material ou equipamento não utilizado para pintura 

de paredes: 
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a) thinner. 

b) rolo de lã. 

c) massa corrida. 

d) espátula. 

e) torniquete. 
 
QUESTÃO 40 

 
Qual tipo de lâmpada não é indicado para utilização nas edificações, por causa de sua baixa 

eficiência energética? 

 

a) LED. 

b) Fluorescente Compacta. 

c) Fluorescente Tubolar. 

d) Halógenas. 

e) Incandescentes. 
 
QUESTÃO 41 

 
Qual a ferramenta de trabalho que usualmente não é utilizada pelo eletricista de 

manutenção predial? 

 

a) chave de fenda. 

b) chave biela. 

c) parafusadeira. 

d) alicate universal. 

e) chave philips. 

 
QUESTÃO 42 

 
Qual o tipo de viga utilizada em fundações de pouca profundidade? 

 

a) baldrame. 

b) balista. 

c) baldrão. 

d) diagonal. 

e) transversal. 
 
QUESTÃO 43 

 

Assinale o item que é responsável pela sustentação do peso de uma edificação: 

 

a) telhado. 

b) parede. 

c) acabamentos. 

d) cobertura. 

e) fundação. 
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QUESTÃO 44 

 
Qual item abaixo é um equipamento de proteção individual mais indicado para manutenção 

elétrica predial: 

 

a) luva látex. 

b) luva de vaqueta. 

c) luva de raspa. 

d) luva de couro. 

e) luva 500V. 

 
QUESTÃO 45 

 

Dos itens abaixo, qual é o instrumento utilizado para medição da tensão elétrica: 

 

a) amperímetro. 

b) terrômetro. 

c) voltímetro. 

d) ohmímetro. 

e) wattímetro. 

 
QUESTÃO 46 

 
Assinale o método utilizado para determinar a espessura do reboco na parede: 

 

a) desempenar. 

b) taliscar. 

c) sarrafear. 

d) mensurar. 

e) beliscar. 

 
QUESTÃO 47 

 
Qual elemento abaixo não faz parte de um quadro de distribuição de energia? 

 

a) disjuntor. 

b) trilho DIN. 

c) barramento de cobre. 

d) DPS. 

e) captor Franklin. 

 
QUESTÃO 48 

 
Qual dessas é a etapa inicial de uma obra que deve ser executada cuidadosamente: 

 

a) marcação da obra. 

b) visitação da obra. 



UNIFIMES | OFICIAL DE MANUTENÇÃO - 14 - 

c) medição da obra. 

d) fiscalização da obra. 

e) manutenção da obra. 

 
QUESTÃO 49 

 

A tensão de fornecimento monofásica oferecida pela concessionária ENEL-CELG, em 

Mineiros – GO é de: 

 

a) 110V. 

b) 127V. 

c) 220V. 

d) 380V. 

e) 440V. 

 

QUESTÃO 50 

 

As manutenções realizadas nas edificações prediais são essenciais para sua conservação. 

Qual tipo de manutenção se destaca pela falta de planejamento? 

 

a) Manutenção Preditiva. 

b) Manutenção Preventiva. 

c) Manutenção Corretiva. 

d) Manutenção Destrutiva. 

e) Manutenção Intuitiva. 
 


